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OBJETIVOS  

• Analisar as Novas Tendências em Educação nas Empresas  
• Apresentar Alternativas para Gestão do Conhecimento e do Capital Intelectual  
• Discutir Formas de Viabilização do Conceito de Universidades Corporativas, o Principal 

Instrumento da Gestão do Capital Intelectual  

 0) DEGRAUS DA SABEDORIA  

Uma das mudanças de paradigmas mais importantes que ocorreram nestes últimos tempos é a 
entrada da humanidade na fase da Sociedade do Conhecimento, a qual, na visão de Alvin Toffler, 
dá seqüência a uma primeira grande etapa que ele chama de Sociedade dos Músculos, e à 
subseqüente Sociedade da Riqueza. Todos nós temos que nos perguntar, entretanto, qual o 
impacto desse evento na nossa vida; para tanto é bom que se entenda o conceito da Escala da 
Sabedoria para que não se confunda dados com informação e muito menos com cultura ou 
erudição. 

 



0.1) Primeiro Patamar: Coleta de dados - este é apenas o primeiro degrau do aprendizado e serve 
tão somente como uma base de operação para o processo, sendo, normalmente, de origem 
quantitativa. 

0.2) Segundo patamar: Disponibilização da Informação - já resulta de uma análise mais criteriosa 
de dados não sendo entretanto suficiente para a plenitude da ação. Com todo respeito à profissão 
vale ressaltar que se a informação em si fosse suficiente o Presidente da República seria 
bibliotecário.  

0.3) Terceiro Patamar: Cultura - significa a retenção da informação dentro do binômio mente-
cérebro permitindo que o processo decisório cotidiano seja embasado por um nível de 
conhecimento mais consistente. 

0.4) Quarto Patamar: Erudição - importante degrau, no qual os diversos focos culturais passam a 
ser ligados entre si, criando uma sinergia de informação e cognição com o que se permite um 
início de criação de fatos novos em cada negócio. 

0.5) Quinto Patamar: Sabedoria - o último degrau do processo, no qual, além de reter e interagir 
a informação, os seres humanos passam a ter a capacidade de criar idéias novas de vanguarda, 
as quais serão, efetivamente, os fatores de diferenciação competitiva de cada organização. 

Antes de seguir em sua leitura, procure saber em que patamar dessa escala, você e sua equipe 
estão posicionados. 

 

1) TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO NAS EMPRESAS 

Sem dúvida alguma, uma das áreas que sofrerão maior nível de modificação dentro das 
organizações nos próximos anos será a tradicional área de T&D. Normalmente considerada uma 
sofisticação por vezes dispensável, ela só se posicionará em um real patamar de nobreza no 
momento em que preparar com excelência as pessoas para enfrentar os desafios e a 
competitividade do ambiente de negócios. A seguir, sem o objetivo da análise completa, 
descrevemos algumas forças e tendências que merecem análise profunda da parte dos executivos 
e profissionais de T&D: 

1.1) Claramente, ocorre uma exigência cada vez mais intensa de o treinamento e 
desenvolvimento tradicional abandonarem seu viés burocrático e tornarem-se centros efetivos de 
resultado; 

1.2) Na realidade brasileira, com raras e honrosas exceções, a preparação básica média de um 
profissional de nível não atinge os patamares mínimos de capacitação exigidos pelas empresas e 
pelos mercados nesta entrada de milênio; 

1.3) Ao mesmo tempo, deve-se levar em consideração que a reengenharia do sistema educacional 
brasileiro tomará um tempo incompatível com as novas necessidades que a velocidade da 
mudança impõe sobre a sociedade. Sempre é importante lembrar a reflexão de Alvin Toffler: 
"Para o sucesso no mundo atual não mais existe a divisão entre comunismo e capitalismo, entre 
norte e sul, mas, sim, a clara separação entre os velozes e os lentos." 

1.4) Na realidade, estamos entrando numa Quinta Onda (as anteriores foram: agrícola, industrial, 
serviço, informática/ telecomunicações) cuja denominação de Era do Conhecimento eu ousaria 
elevar à categoria de Era da Sabedoria (ver texto anterior) 



1.5) Cada vez mais, o ativo intangível das organizações assume importância maior em relação ao 
seu valor real e exige novas formas de planejamento, desenvolvimento e mensuração do capital 
intelectual e da inteligência competitiva das organizações; 

1.6) Apesar de a oferta de empregos para a maioria dos universitários situar-se em níveis 
dramaticamente baixos, por paradoxal que possa parecer, haverá uma absoluta escassez dos 
talentos capazes de gerar uma diferenciação competitiva compatível com as demandas desses 
novos tempos. Atrair, desenvolver e reter talentos serão prioridades ligadas diretamente ao 
ambiente humano das empresas cuja responsabilidade também incluirá a educação contínua 
destes talentos; 

1.7) A obsessão pela competitividade, que exigirá um ainda longo e contínuo período de 
diminuição de preços e aumento da qualidade, irá comandar o totalitarismo da Fase do Valor 
Agregado, em que a sobrevivência de qualquer player da economia só se será justificada por sua 
capacidade de exceder as expectativas dos clientes. Neste ponto, mais uma vez, preparar pessoas 
para este difícil desafio será fator crítico de sucesso. 

1.8) A Geração X, formada pelos filhos dos Babys Boomers e dos Yuppies, nascidos entre 1965 e 
1985, invade o mercado com novas exigências que incluem prioritariamente a perspectiva de 
desenvolvimento de carreira, recompensas financeiras como justiça imediata, possibilidades de 
estágio no exterior e, principalmente, um profundo programa de treinamento e desenvolvimento; 

1.9) Ao permitir a infinitização das informações e a interconectividade geral, a revolução 
telemática criará novos processos de aprendizagem que transformarão completamente o sistema 
tradicional de ensino; 

1.10) Assim como em alguns outros processos de desenvolvimento, será cada vez mais exigido 
que os esforços e investimentos em T&D tenham aplicação prática, deixem de ser um mero 
processo e se transformem em uma atividade econômica rentável cuja efetividade será medida 
por seus resultados.  

Em conseqüência de todas essas tendências, certamente surgirão dentro das organizações novos 
instrumentos e instituições que se responsabilizarão pelo desenvolvimento de seus Seres 
Humanos. Esse é o tema do texto a seguir. 

 

2) CAPITAL INTELECTUAL, O AMANHÃ QUE JÁ CHEGOU! 

Peter Drucker, nosso mestre maior, já advertia em 1983 sobre a importância do trabalhador 
intelectual (knowledge worker). A partir de 1994, com Tom Stewart nos Estados Unidos e Leif 
Edvinsson na Suécia, a idéia vem ganhando cada vez mais força. Afinal de contas, temos que 
considerar que algumas coisas realmente podem ser consideradas fenômenos de ruptura 
(breakthrough). A maior indústria de tênis do mundo, a Nike, não tem fábrica. A livraria de maior 
crescimento no mundo, a Amazon, não tem um metro quadrado de lojas. A Lotus foi vendida à 
IBM, por quinze vezes seu valor patrimonial. A Microsoft vale em bolsa cem vezes o valor do seu 
ativo tangível. A filial americana da Nokia fatura 200 milhões de dólares com 5 empregados. A 
verdade é pura e simples. A administração tradicional, aquela do organograma jurássico e 
burocrático, vem dedicando uma parcela de sua energia, tempo e recurso cada vez menor ao 
verdadeiro valor das organizações: sua inteligência competitiva ou, usando uma expressão de 
cunho mais tecnológico, o seu ativo intangível. 

 



Sem a pretensão de englobar todos os cenários, esse texto tem como objetivo alertar para 
algumas tendências que tornarão a gestão do Capital Intelectual (ativo intangível ou inteligência 
competitiva) não só uma ferramenta cada vez mais importante como também, no sentido mais 
profundo do termo, um novo paradigma deste início do Século XXI. Empresas de todos os portes, 
incluindo a miríade de empreendedores que iniciarão seus negócios nessas próximas décadas, 
deverão incorporar nos seus negócios esta nova maneira de pensar. Contabilizar, administrar, 
auditar, gerenciar, planejar, organizar, controlar e todos os outros verbos que formam a 
administração tradicional, estarão destinados a apenas 20% do valor real de uma empresa. 
Permanecer neste caminho será a tática mais rápida para o fracasso empresarial. As principais 
tendências que fortalecerão este movimento são: 

2.1) Empresas vão operar cada vez mais em redes (networks) 

Em progressão geométrica, pequenos núcleos de grandes cérebros serão capazes de criar 
negócios de grande porte através de sua capacitação de concertação, formação de empresas em 
rede e desenvolvimento de marca. O ativo tangível destas networks será uma parcela cada vez 
menor do valor global do negócio estruturado. Para uma abordagem mais didática, vamos colocar, 
a seguir, perguntas a serem respondidas pelos executivos e profissionais de T&D. 

Pergunta Crítica Sobre Capital Intelectual (PCCI): Que rubricas deverão ser incorporadas ao 
Capital, ao Patrimônio Líquido e ao Ativo da empresa, quando um pequeno grupo de pessoas for 
capaz de articular lucrativamente centenas de empresas pertencentes a uma mesma rede? 

2.2) O emprego tradicional tende a diminuir drasticamente 

Cada vez que "um empregado de carteira" é transformado em terceirizado, mesas, máquinas, 
tijolos, equipamentos, terrenos, deixam de ser contabilizados no núcleo central de operações 
(NCO) e passam a ser responsabilidade do parceiro trabalhando na rede. 

PCCI: Que efeito sobre a contabilização tradicional deve ocorrer quando um grupo de seres 
humanos deixa de estar vinculado com fidelidade a uma empresa principal e passa a ser regido 
simplesmente por um contrato de parceria? 

2.3) A flexibilidade de horários será cada vez maior e mesmo o trabalho tradicional será cada vez 
mais feito em casa 

Com o mesmo raciocínio do item anterior, grandes sedes serão desmontadas com tendência de 
alto impacto sobre o conceito tradicional do ativo tangível, diminuindo o conjunto de bens físicos 
de uma organização. 

PCCI: Ao diminuir o tamanho dos seus escritórios que efeito ocorrerá sobre o patrimônio líquido 
da empresa? Uma diminuição decorrente da redução destes bens físicos ou um aumento como 
conseqüência do maior nível de flexibilidade de custos que esta empresa passará a ter? 

2.4) Os serviços serão cada vez mais importantes na formação do PIB 

As previsões podem ser aterradoras, mas devem ser levadas em consideração. Por volta de 2020, 
nos Estados Unidos, 2% das pessoas estarão produzindo todos os alimentos necessários ao 
restante da população. Da mesma maneira, outros 2% estarão produzindo todos os produtos 
físicos que a nação necessita. Com isso, o trabalhador do conhecimento Druckeriano aumentará 
cada vez mais o valor agregado à produção, incorporando inteligência e não capital físico aos 
empreendimentos. 

 



PCCI: Como contabilizar o cérebro de um trabalhador intelectual? 

2.5) Megasoftwares virão revolucionar a organização das empresas 

Mesmo a parte tradicional remanescente das organizações sofrerá uma brutal revolução ficando a 
atividade burocrática humana praticamente zerada. 

PCCI: De quanto aumenta o patrimônio real de uma organização que implanta, por exemplo, um 
sistema SAP de modo satisfatório? 

2.6) A competitividade – o paradoxo da melhoria da qualidade com diminuição de preços – será 
uma síndrome permanente 

Funções divisionalizáveis – RH, finanças, controladoria, orçamento e inúmeras outras – serão 
incorporadas às unidades de operação, aumentando o valor agregado e diminuindo o patrimônio 
físico tradicional. 

PCCI: Como serão contabilizadas no balanço patrimonial as novas capacitações de orquestração e 
descentralização que gerenciarão de forma efetiva e produtiva todos os seres humanos? 

2.7) A inovação permanente será um fator crítico de sucesso não de sobrevivência das 
organizações. 

Verbas cada vez mais volumosas serão destinadas a criação de novos produtos, serviços, 
sistemas e processos em um movimento obcecado rumo ao novo. 

PCCI: Quanto valerá a mais uma empresa que consegue efetivamente implementar uma média 
anual de produtos novos correspondente a 10% sobre o faturamento? 

2.8) Treinamento e aprendizado contínuo, no conceito mais nobre da Organização do Aprendizado 
(Learning Organization), receberão recursos cada vez mais substanciais como estratégia de 
enfrentamento do desafio da mudança. 

Os cérebros serão desenvolvidos no limite da obsessão através de processos cada vez mais 
voltados para a melhoria de performance caracterizando claramente um padrão de melhoria 
contínua, pelo menos em primeira instância, no campo do intangível. 

PCCI: Que diferença patrimonial existe entre duas empresas no mesmo setor quando uma tem 
uma inteligência competitiva voltada para resultados e outra relega o aprendizado ao estrato 
teórico do descartável. (Sempre é bom lembrar que nos modos tradicionais até hoje, o que é 
gasto em treinamento e desenvolvimento é debitado em custo gerando efeito direto sobre a 
diminuição do patrimônio da empresa). 

2.9) Uma sólida cultura, com o alinhamento de valores e princípios e a determinação de uma 
visão compartilhada será cada vez mais fator de diferenciação competitiva das organizações. 

James Collins, demonstrou em seu brilhante livro "Feitas para Durar", que um dos principais 
atributos comuns às empresas visionárias com desempenho econômico máximo se constituía na 
cultura arraigada baseada em fortes princípios específicos a cada organização. 

PCCI: Quanto vale a mais no patrimônio de uma empresa um conjunto de seres humanos que 
tenham efetivamente um sentido homogêneo de direção? 



 

2.10) Diante das enormes dificuldades do ambiente externo os talentos humanos serão cada vez 
mais escassos. 

Na eterna lei da oferta e da demanda, estes talentos escolherão a empresa que oferecer o 
ambiente humano mais propício ao seu desenvolvimento – principalmente os novos executivos da 
geração X - e recompensar de forma mais justa o seu real valor. 

PCCI: Que valor imputar ao capital de uma empresa que foi eleita em pesquisa recente como uma 
das dez melhores empresas para se trabalhar? 

2.11) No mundo do pluralismo e da multiplicidade, principalmente do comércio eletrônico, deter e 
alimentar uma marca reconhecida e respeitada será uma estratégia cada vez mais perseguida. 

Esta será das poucas estratégias que permitirão uma saída honrosa para a perversa corrida da 
competitividade; com uma forte marca ter-se-á clientes mais féis que aceitarão pagar um "delta 
X" de preços. É por isso que a Phillips Morris vale 50 bilhões de dólares em termos de mercado, 
enquanto seus ativos fixos não ultrapassam 2 bilhões de dólares. 

PCCI: Quanto debitar ou creditar pelo valor de uma marca no balanço patrimonial, principalmente 
se ela pertencer a uma empresa de médio e grande porte? Até que ponto a fidelidade de um 
grupo de clientes merece ser incorporada a este patrimônio? 

2.12) No mundo da infinitização do comércio virtual a logística com base em forte capacitação 
informática será cada vez mais um efetivo atributo de sucesso. 

No momento em que do ponto mais distante de um país e do mundo for possível comprar um 
perfume, um livro, um pão de queijo, e a competitividade exigir custos compatíveis, empresas 
estruturadas verticalmente ou em rede deverão dominar o fator crítico de sucesso da logística. 

PCCI: Que cálculo deverá ser feito para quantificar o patrimônio embutido na excelência de um 
sistema logístico o qual deverá estar muito distante da soma dos valores dos caminhões e 
computadores contabilizados no ativo fixo desta empresa? 

Em grande resumo, portanto, não temos pela frente um novo estilo de administração e muito 
menos um modismo. Entra-se em um novo paradigma claramente reforçado pelas doze 
tendências acima conceituadas que mudarão a maneira de construir, consolidar e desenvolver 
organizações de qualquer porte. Por isto, o conceito do capital intelectual, do ativo intangível, da 
inteligência competitiva, deverá ser disseminado até para os jovens que se formarão entre os 
empreendedores do futuro. Neste novo milênio vai valer acima de tudo a agregação de valor e a 
geração de riqueza contidas nos cérebros das pessoas. Vale então uma instigante pergunta crítica 
sobre capital intelectual final: se 20% do seu pessoal de comando, especificamente aquele 
pertencente ao estrato de maior inteligência, capacitação e comprometimento com a cultura de 
sua empresa, forem contratados pela concorrência quanto o seu contador abaterá do seu 
patrimônio líquido no dia seguinte? É o que será detalhado no texto seguinte. 

 

 3) CAPITAL INTELECTUAL: A RIQUEZA INVISÍVEL 



Como coloca Tom Stewart, um dos pais do capital intelectual: "Não se trata de revolução, muito 
menos de evolução; trata-se de uma revolta completa e generalizada na administração de 
empresas." 

Para entender esta forte assertiva pergunte aos seus companheiros de empresa e a seus amigos 
de outras empresas qual é a relação entre o valor real de sua organização e o patrimônio líquido 
que está contabilizado no seu balanço patrimonial. 

Nos últimos meses, fiz esta pergunta a colaboradores de mais de 200 empresas que assistiram a 
minhas palestras e seminários e cheguei a um resultado no mínimo aterrador: seis para um. Em 
outros números, isto significa que o patrimônio contabilizado (ativo tangível) destas organizações 
vale apenas 15% do seu valor total; 85%, portanto, representam o "ativo intangível não 
contabilizado". 

Nada perto do exemplo da Microsoft em que, segundo Leif Edvinsson, essa relação atinge a 
espetacular marca de 100 para 1; ou seja, 99% do valor de uma das mais importantes empresas 
do mundo não estão situados nos padrões tradicionais da administração. 

 

3.1) ATIVOS INTANGÍVEIS 

Agora faça-se outra pergunta, tomando por premissa a realidade brasileira: 

• Os 15% tangíveis estão controlados?  
• Para eles são alocados um diretor de patrimônio, um gerente de manutenção, contadores, 

analista financeiro, gerente de fluxo de caixa e toda uma estrutura na maioria das vezes até 
maior do que devia ser?  

Pergunte de novo agora: 

• Quem toma conta dos 85% restantes?  
• Existe um diretor do ativo intangível?  
• Existe alguém que se preocupe com esta brutal diferença entre valor real e valor contábil?  

Se você ainda não está convencido deste novo conceito, vamos tomar outro atalho. 

Um empresário presidente de uma empresa tipicamente familiar, acionista principal, técnico 
profissional de altíssimo nível, com 99% do capital, centralizador das ações e decisões, morre de 
fulminante ataque cardíaco. Sua empresa, que fatura 100 milhões de dólares e tem o patrimônio 
líquido de 30 milhões de dólares, é legada para a família - uma esposa que nunca trabalhou e 
filhos "nobres" que jamais pensaram em continuar "a empresa do pai" - que se sempre se portou 
como "centro de custos", jamais como "centro de resultados". 

Supondo que nosso amigo tenha morrido em um dia 15 de março qualquer, responda: 

• Qual será a diferença no patrimônio líquido da empresa entre 28 de fevereiro e 31 de março 
deste mesmo ano?  

O método tradicional da administração e da contabilidade não indicará diferença alguma. 

Agora, a pergunta fatal: 



• Quanto você pagaria por esta empresa nas duas datas?  

Fica claro que, cada vez mais, o intangível não contabilizável - o etéreo, o volátil - será 
fundamental na vida e no sucesso das organizações. 

O raciocínio seguinte é tentar decifrar o que forma esta diferença tão grande. Num grande balaio, 
podem ser incluídos itens tão diversos como: pessoas, talentos, conhecimento, informação, 
participação no mercado, marcas, patentes, cultura organizacional, clima, liderança, currículo, 
processos, organização e vários outros. 

3.2) OS CAPITAIS 

Tom Stewart e Leif Edvinsson fizeram uma primeira abordagem e chamaram a este intangível de 
capital intelectual; mesclando metodologias, definiram-no como a soma de três parcelas: 

• Capital Humano  
• Capital Estrutural  
• Capital de Clientes  

Em termos globais, no primeiro estariam todos os aspectos ligados às pessoas. Segundo a 
metodologia que estamos desenvolvendo no Instituto MVC, este poderia ser ainda dividido em 
capital cognitivo, capital motivacional e capital ideológico (aquele que trata das crenças, valores e 
paradigmas arraigados na organização). 

O capital estrutural, que genericamente inclui os fatos de organização, pode ser dividido - ainda 
segundo nossa metodologia - em capital organizacional e capital da rede de conhecimentos. 

Finalmente, o Capital de Clientes, que preferimos chamar de Capital de Mercado, pode ser dividido 
em Capital Estratégico e Capital de Clientes propriamente dito. 

O Capital Estratégico se subdividiria em Capital de Inovação (capacidade de implementar a 
inovação) e capital do futuro (mentalidade e capacidade de visualizar as mudanças, tendências e 
cenários de forma a estruturar competentemente a incerteza do futuro). 

Esse texto sucinto e preliminar tem simplesmente o objetivo de um primeiro alerta e uma 
primeira visualização metodológica. Acima de tudo, é importante termos consciência da ruptura 
que o capital intelectual representa na vida das organizações. É inadmissível que 85% do seu 
valor fiquem relegados, no processo gerencial, à prioridade nula. De outro lado, é importante 
considerar que cada vez mais esse fenômeno será consolidado. As estruturas em network, as 
empresas virtuais, o irreversível processo de terceirização, a falência do emprego tradicional farão 
que, cada vez mais, tijolos, máquinas, terras dêem lugar a idéias, inovações e inteligência. 

Qual o valor da filial americana da NOKIA, a qual fatura, com pouquissímos empregados, 160 
milhões de dólares por ano? Quanto vale uma empresa formada por 10 consultores de altíssimo 
nível, outros tantos profissionais terceirizados, faturando 20 milhões de dólares por ano, 
funcionando em um escritório com computadores e demais móveis e utensílios alugados, tendo 
assim seu ativo fixo, patrimônio físico, igual a zero? 

O que representa em termos reais e na contabilização oficial a descoberta de um remédio que 
resolva o problema da calvície? 

3.3) A MUDANÇA 



Desta maneira, todos os empresários, executivos e profissionais de T&D, nesta entrada de século, 
terão que colocar novos itens em sua agenda de trabalho que vai, necessariamente, passar por: 

• Identificar o impacto e a consistência do conhecimento e do capital intelectual - enfim, da 
inteligência - no setor específico de sua empresa.  

• Criar as condições de desenvolvimento, fluxo e melhoria contínua deste conhecimento.  
• Desenhar a rede de conhecimento, estruturando o capital intelectual de modo a forçar sua 

transformação em propriedade da empresa e não das pessoas.  
• Criar os indicadores de mensuração do capital intelectual com objetivo de tangibilizar o 

intangível, tendo como meta maior valorarizar financeiramente cada item, de modo que se 
tenha efetivamente no futuro, em algum dia, o balanço patrimonial contabilizando os lucros e 
perdas dos 85% mais importantes da empresa.  

Atenção porque o Capital Intelectual não é um modismo a mais. É uma forma de fazer crescer, ou 
de pelo menos fazer sobreviver as organizações desse mundo cada vez mais turbulento. 

Qual o próximo passo? É o que será abordado, a seguir, no texto sobre Universidades 
Corporativas. 

 

4) UNIVERSIDADE CORPORATIVA: A VIABILIDADE 

Qualquer dia desses vai bater à sua porta o Diretor ou Gerente de RH, tentando vender-lhe a idéia 
de substituir o velho "departamento’ de treinamento por uma novíssima "Universidade 
Corporativa". 

Caso o termo não lhe seja familiar, eis a definição de Universidade Corporativa, segundo JEANNE 
MEISTER, da CORPORATE UNIVERSITIES XCHANGE: "É um guarda-chuva estratégico para 
desenvolvimento e educação de funcionários, clientes e fornecedores, buscando otimizar as 
estratégias organizacionais". 

Você vai ouvir do Diretor ou Gerente de RH argumentos do tipo: "Só nos EUA já existem quase 
2000 Universidades Corporativas". "É preciso transformar treinamento em uma grife!" "As 
universidades tradicionais não têm o foco no business que nossa empresa necessita". "Precisamos 
alargar os horizontes de treinamento (clientes, fornecedores, comunidade) para gerar receita!". 

Como responder a essas questões? Posicionar-se contra ou a favor das Universidades 
Corporativas? No que a Universidade Corporativa difere do tradicional de Departamento de 
Treinamento? 

Iniciando pela última das questões, vale mencionar que o departamento de treinamento tende a 
ser reativo, descentralizado, buscando atingir um grande público, com uma razoável variedade de 
programas "abertos", nem sempre voltados para a solução de problemas do "negócio". 

A Universidade Corporativa centraliza as soluções de aprendizado para cada "família" de cargos e 
funções dentro da organização (tracks), utilizando o treinamento como instrumento de massa 
crítica, reduzindo custos pela escala de contratação, definindo padrões comuns para atuação dos 
consultores externos etc. (ver quadro no texto seguinte). 

Seguem algumas perguntas que ajudarão num eventual estudo de viabilidade da implantação ou 
não da Universidade Corporativa em sua empresa.  



• Quem já fez isso no Brasil, qual o modelo, quais os resultados? Consultar o Grupo ACCOR, 
MOTOROLA, MCDONALD’S, ALGAR e BRAHMA, é fundamental pois elas são "benchmarking". É 
bom também pesquisar quem já possuiu e abandonou a idéia, CITIBANK, por exemplo.  

• Sua empresa tem porte mínimo para isso? O número de empregados é superior a 1.000? O 
faturamento global é superior a 200 milhões de dólares? Está disposto a gastar de 5% a 10% 
da folha de pagamento na manutenção da universidade? (média nos EUA de 12 milhões de 
dólares ano e 2,2% da folha). Se sua empresa está abaixo desses limites a alternativa talvez 
seja criar uma universidade para 4/5 empresas, na linha de um consórcio de aprendizado.  

• Você se dispõe, pessoalmente, a ser o grande mentor da idéia? As pesquisas mostram que se 
isto não acontecer, são grandes as possibilidades da "universidade ir para o brejo".  

• A idéia de ter também no campo de atuação da Universidade Corporativa os clientes, 
fornecedores e a comunidade, lhe parece interessante?  

• No seu ramo de negócio, a obsolescência da tecnologia é mais rápida que na média de 
mercado?  

• São cada vez maiores as cobranças da empresa, como um todo, para que RH/Treinamento 
deixe de ser um centro de custos para se transformar em centro de lucros, focando 
prioritariamente o negócio?  

• Está buscando reduzir os custos com treinamento? Pesquisas americanas indicam que isso 
aconteceu com a maioria das universidades corporativas.  

• Está nos seu planos utilizar a função treinamento também como instrumento de marketing, 
melhoria de imagem de sua empresa? Ter algo que os concorrentes não têm?  

• A institucionalização do processo de educação permanente é um dos objetivos vitais para sua 
empresa?  

• Sua idéia é revolucionar os métodos de aprendizagem, utilizando Best Practices, 
Benchmarking, Just in Time Training, Treinamentos Vivenciais etc?  

• Há interesse em que os programas de treinamentos sejam válidos para crédito universitário?  
• A utilização da tecnologia para aceleração do aprendizado é uma das metas empresariais? 

(nos EUA, no ano 2000, 50% de todo treinamento será "entregue" via tecnologia, 
especialmente internet, teleconferência e videoconferência com uso do computador).  

• A globalização de sua organização está indicando a necessidade de unificar a perspectiva 
global dos gerentes?  

• As políticas de RH da empresa estão orientadas para estimular o fluxo do capital intelectual, a 
rápida difusão do conhecimento?  

Voltamos a lembrar que as perguntas anteriores constituem meros referenciais para o processo 
decisório na adoção ou não da idéia de uma Universidade Corporativa. 

Mesmo correndo o risco de sermos repetitivos, lembramos que se a resposta for positiva, o 
Presidente deve "separar", pelo menos, 5% do seu tempo para ajudar na corporificação e 
desenvolvimento da Universidade. Isso será a principal garantia do êxito dessa nova abordagem 
de treinamento e desenvolvimento. 

Tomada a decisão de se criar uma Universidade quais seriam os principais cuidados para sua 
implantação? É o que será abordado a seguir. 

 

5) UNIVERSIDADE CORPORATIVA: A IMPLANTAÇÃO 

Como já foi dito anteriormente, uma série consistente de tendências estratégicas externas está 
tendo um enorme impacto sobre a ciência de administração, especificamente no campo da função 
humana de treinamento e desenvolvimento. A tentativa de convergência destas idéias nos leva à 
conclusão de que as empresas terão, obrigatoriamente, que reagir quebrando paradigmas 
tradicionais e trazendo para si a responsabilidade da coordenação do aprendizado e da educação 



de seus Seres Humanos, procurando suprir as deficiências e o timing de correção do sistema 
educacional tradicional, seja para atrair e reter talentos, seja para atender à gestão do seu capital 
intelectual. 

Por isto, emerge com força total esse novo conceito (pelo menos para nós brasileiros) da 
Universidade Corporativa (UC), uma forte evolução qualitativa da tradicional área de treinamento 
e desenvolvimento a qual, longe de caracterizar um rótulo, uma embalagem redesenhada, ou 
muito menos um modismo, virá representar um poderoso instrumento viabilizador de uma base 
humana que sustente o desenvolvimento estratégico das empresas. Com base em nossas 
experiências na consultoria a clientes, principalmente na concepção estratégica da Universidade 
Algar, nos estudos tradicionais de uma literatura já extensa e nos contatos mantidos com a 
empresa norte americana Corporate University Xchange (possivelmente a empresa com a maior 
expertise mundial na matéria) visando a formação de uma parceria, podemos também, sem a 
pretensão da totalidade, descrever as "regras de ouro" para implantação de uma UC: 

5.1) Unidade de negócio - antes e acima de tudo, uma universidade corporativa é um centro de 
resultados que vai sensibilizar o stakeholder acionista pelo aumento do valor agregado do 
patrimônio líquido da empresa 

5.2) Mensuração de resultados – os produtos e serviços fornecidos pela UC devem ser 
mensurados tanto no âmbito dos processos como dos resultados e, no limite, deve haver 
planejamento e controle do impacto de suas atividades sobre os fatores críticos de sucesso e 
principais indicadores de resultados da organização. 

5.3) Compartilhamento – os colaboradores de uma organização devem ser estimulados e 
motivados a dividir entre si o know-how adquirido criando a rede interna de conhecimento com 
ênfase na comunicação permanente das best practices. 

5.4) Consciência financeira – os investimentos físicos deverão ser criteriosamente analisados em 
consonância com o porte da empresa e suas necessidades específicas. Não se deve jamais 
confundir a UC com a necessidade da posse física de um campus universitário e uma cultura 
corporativa; não se pode esquecer que uma UC se constitui em um fortíssimo polo de irradiação e 
consolidação da cultura empresarial, motivo pelo qual direta e indiretamente deverão fazer parte 
do seu currículo as atividades ligadas aos princípios, crenças e valores da organização, que 
funcionem como forte estímulo à consolidação da motivação dos seus colaboradores. 

5.5) Heterodoxia - para atingir a excelência uma UC jamais poderá se restringir ao modelo "sala 
de aula-professor-aluno". Seu objetivo maior é expandir o cérebro dos seres humanos através dos 
mais diferentes sistemas de aprendizado: viagens, entrevistas, visitas, análise de case studies, 
avaliação de empresas, funções benchmarking, leituras complementares etc. Sua função é a 
criação de uma mentalidade contínua de aprendizado voltada para o desenvolvimento da 
organização. Jamais meramente contabilizar horas/aulas realizadas. 

5.6) Personalização - no ideal, para todo quadro de colaboradores; no mínimo, para alguns 
estratos selecionados. O planejamento e desenvolvimento de cada indivíduo deverá ser criado e 
monitorado de modo que sejam construídas as referências dinâmicas indispensáveis neste 
ambiente de ambigüidade e incerteza. Uma UC deve ter como objetivo precípuo a estruturação da 
incerteza do futuro dos colaboradores de sua organização. 

5.7) Mútuo comprometimento - o planejamento e monitoramento da evolução de cada 
colaborador não poderá jamais cair na limitação do paternalismo unilateral. Caminhos individuais 
serão traçados para cada pessoa, assessorados e/ou apoiados pela central de inteligência na UC 
com uma clara visão de direitos, responsabilidades e até idéias. 



5.8) Responsabilidade social - num ambiente de mudanças não se pode garantir a segurança 
(termo que merece uma análise mais profunda) do emprego vitalício. A qualquer momento, uma 
mudança do mercado, das tecnologias, da gestão ou da própria concorrência, podem obrigar à 
descontinuidade da relação entre um colaborador e a empresa. Por isto mesmo, qualquer UC que 
queira efetivamente cumprir sua missão deverá desenvolver a capacitação empreendedora em 
seus clientes, de modo a prepará-los para a vida como um exercício de melhoria contínua - jamais 
somente na visão mesquinha de um mero objetivo de maximizar lucros a curto prazo de sua 
empresa. 

5.9) Tecnologia - a logística do ensino à distância propiciado pelo avanço da telemática deverá ser 
ferramenta permanente de gestão de modo a permitir melhor utilização do tempo. 

5.10) Homogeneização - uma das funções primordiais da UC consiste no preenchimento das 
lacunas deixadas pelo sistema tradicional de ensino; por este motivo devem fazer parte integrante 
de seu escopo de atuação programas que criem um "conteúdo de homogeneização de 
conhecimento e inteligência", para cada um dos estratos e/ou funções das organizações. 

5.11) Pluralismo – levando em consideração que cada vez mais as empresas trabalharão em 
networks e em cadeias de operação, a UC deve ser um campo aberto a todos os "satélites de 
negócios" das empresa (clientes, fornecedores, terceirizados, parceiros, etc) sendo evidentemente 
estabelecidos critérios de justiça financeira da cobertura dos custos envolvidos. No limite, uma UC 
poderá pertencer à cadeira de operações e negócios de sua organização. 

 

6) CONCLUSÃO 

Nos próximos anos a área de T&D será certamente um dos segmentos que mais sofrerá 
mudanças. 

 

Caberá a ela a gestão do conhecimento, do capital intelectual, bem como sua mensuração como 
principal ativo das organizações. 

Haverá grandes mudanças no processo educacional, com ênfase no ensino à distância e através 
de meios eletrônicos (internet, teleconferência etc). 

O principal instrumento para operacionalização dessa revolução na educação serão as 
Universidades Corporativas. 

Para efeito de uma compreensão mais rápida, segue uma quadro comparativo resumido entre a 
estratégia tradicional em treinamento e a estratégia competitiva, principal campo de atuação das 
Universidades Corporativas. 

  

 

 

 



Área de Treinamento e Desenvolvimento 
Estratégia Tradicional Estratégia Competitiva 
Missão 

• Educar pessoas  • Melhorar a organização 
através do aprendizado 
contínuo e aplicado  

Objetivos 
• Cumprir orçamentos  • Aplicar aprendizado na 

realidade da empresa, 
melhorando continuamente 
sua performance  

• Centro de custos  • Centro de lucros  

• Burocrático  • Competitivo  

• Sem vinculação com a cultura • Melhorando a cultura  

Estratégias 
• Concentrada na sala de aula  • Aberta para o mundo  

• Visão endógena  • Visão exógena  
• Visitas  
• Entrevistas  
• Benchmarking  

• Não há exigência de aplicação • Busca aplicação em projetos  

• Não há vinculação com a 
avaliação de desempenho  

• Serve como indicador de 
desenvolvimento de carreira  

• Responsabilidade da empresa • Responsabilidade conjunta 
entre colaborador e empresa  

• Avalia os professores  • Avalia a aplicação  

• Consultores externos  • Consultores internos e 
externos  

• Tecnologia tradicional  • Tecnologias avançadas  
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